
OBEC Juskova Voľa,Juskova Voľa 82, 094 12  Vechec

V zmysle § 11a z. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 
v znení neskorších zmien

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE

riaditeľa  MŠ Juskova Voľa

Požadované kvalifikačné požiadavky a     predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa § 34 ods. 2 písm. a 
z. č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a v zmysle 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení 
neskorších zmien,
2. vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 34 ods. 2 písm. b, §  49 ods. 7 a  61 ods. 7 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
3. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a § 34 ods. 2 písm. c z. č. 317/2009 
o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
4. občianska a morálna bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
5. zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
6. ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien.
Požadované doklady:
1. písomná prihláška do výberového konania,
2. overené kópie dokladov o  dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady, 
3. výpis z registra  trestov nie starší ako tri mesiace,
4. profesijný životopis,
5. doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti (praxe),
6. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a vedúceho 
pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
7. písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja Materskej školy Juskova Voľa,
8. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 
z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien.

Doba pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu neurčitú

Termín nástupu do práce: 1. 7. 2018

Uzávierka prijímania prihlášok s označením „Výberové konanie MŠ Juskova Voľa“ je 14. mája 2018 
o     14.00 hodine.

Prihlášky zasielajte na adresu: Obec Juskova Voľa, Juskova Voľa 82, 094 12  Vechec.

 Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, 
oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                                           Jozef Lukačin
                                                                                            starosta obce                                                    
                                                                


